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ميذ
لتل

ح ا
سال

1االختبار

أوال: القرآن الكريم

قالl: {ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ}.

} فى اآلية األولى؟ ............................................................................................... 1 ما المقصود بـ { 

٢ ما الحكم الُمعَوّج الذى ينكره القرآن على القائلين به؟  ....................................................................................

٣ اكتب إلى قوله تعالى: {ىت يت جث مث}.  ............................................................................................

ثانًيا: الحديث الشريف

قال رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص : »َمن كان عنده فضل ظهر ...«.

1 اكتب الحديث الشريف إلى نهايته.

.......................................................................................................................................................................

 .......................................................................................................................................................................

٢ هات معنى )فضل ظهر(: ........................................................................................................................

٣ إلى أى شىء يرشدنا الحديث الشريف؟ ....................................................................................................

ا: الفــــــــــــــــروع
ً
ثالث

أ اختر اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين:

)الحرث - الرى - الحصاد( 1 وقت إخراج زكاة الزروع والثمار يوم ...................... 

)األنصار - المهاجرون - قريش( ٢ المقصود بـ ﴿ې ې ى ى ائ ائ﴾ هم ......................  

)حب المهاجرين - اإليثار - هما مًعا( ٣ مدح الله األنصار؛ ألنهم متصفون بـ ......................  

)الحب - الحسد - العداء( ٤ ُخلُق التعاون يؤدى إلى انتشار ...................... فى المجتمع. 
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ميذ
لتل

ح ا
سال

ب ضع عالمة )✓( أمام العبارة الصحيحة، وعالمة )✗( أمام العبارة غير الصحيحة:

)       ( 1 أمَرنا اإلسالم باللين والرفق والحكمة فى الدعوة إلى الله. 

)       ( ٢ الذى يعتدى علينا مرة نعتدى عليه مرات. 

)       ( ن ظلمه شخص ضعيف.  ٣ الشخص الذى يعفو عمَّ

)       ( ٤ أمَرنا الرسول ` بالصبر وعدم العنف. 

رابًعــا: القصــــــــــة

أ اختر اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين:

)الصناعة – الزراعة - التجارة( 1 أظهر النبى ` قبل بعثته أمانة وبراعة فى  ......................            

)النبوة – الحكمة - األمانة( ٢ السحابة التى أظلت النبى `  فى رحلته إلى الشام من عالمات ...................... 

)ميسرة   – نفيسة   – أختها( ٣ أرسلت السيدة خديجة ......................؛ لتعرض على النبى `  فكرة الزواج. 

ب أجب عن السؤال اآلتى:

ما أهم أسباب تعلُّق السيدة خديجةxبالنبى ` وتمنيها الزواج منه؟

.....................................................................................................................................................................
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ميذ
لتل

ح ا
سال

٢االختبار
: القرآن الكريم

ً
أوال

قالl:  ﴿يث حج مج جح مح جخ حخ مخ جس﴾.

1 ما المقصود بـ )شركائهم( فى اآلية الكريمة؟  .......................................

٢ تحدى القرآن المكذبين بنبوة محمد ` فى اآلية الكريمة، اشرح.

...............................................................................................................................................................................

٣ اكتب إلى قوله تعالى: ﴿پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ﴾. 

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

ثانًيا: الحديث الشريف

قال رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص : »ما من يوم يصبح العباد فيه إال َمَلكان ينزالن فيقول أحدهما : اللهم أعِط منفًقا خلًفا، ...«.

1 اكتب الحديث الشريف إلى نهايته.

.........................................................................................................................................................................

 .........................................................................................................................................................................

٢ هات معنى  )َخَلًفا(: .......................................

٣ إلى أى شىء يرشدنا الحديث الشريف؟ ..............................................................................................................

ا: الفروع
ً
ثالث

أ اختر اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين:

)الشدة – الحكمة  – العنف( 1 أمر الله نبيه ` بدعوة الناس بـ .......................  

)ياسر – حمزة – مصعب( ٢ نزلت آية ﴿وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ﴾ حين قتل المشركون سيدنا ....................... 

)موسىp – إبراهيمp – محمد `( ٣ ﴿ہ ہ ہ ہ ھ﴾ الُمخاَطب فى اآلية النبى .................... 

)اللين – الصوت العالى – السخرية( ٤  أجادل المخالفين لى فى الرأى بـ .......................      
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ميذ
لتل

ح ا
سال

ب ضع عالمة )✓( أمام العبارة الصحيحة، وعالمة )✗( أمام العبارة غير الصحيحة:

)............( 1 انتشر اإلسالم بالرفق واللين واألسلوب الحكيم. 

)............( ٢ الله يؤيد الصابرين والطائعين والمتقين والصالحين. 

)............( ٣ معاقبة المعتدين أفضل من العفو عنهم. 

)............( ٤ العنف يؤدى إلى مزيد من العنف. 

رابًعا: القصة

أ اختر اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين:

)بركة النبى ` - مهارة ميسرة - جودة البضاعة( 1 الربح الوفير فى تجارة السيدة خديجة كان بفضل ................... 

)مال - شهرة - أخالق( ٢ أُعِجبت السيدة خديجة بـ ..................... النبى `.  

)واسع العينين - طويل - أبيض الشعر( ٣ من صفات النبى ` الجسدية أنه ..................... 

ب أجب عن السؤال اآلتى:

ماذا تعلمت من قصة زواج النبى ` من السيدة خديجة؟ 

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................
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ميذ
لتل

ح ا
سال

٣االختبار
: القرآن الكريم

ً
أوال

ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې  قالl:  ﴿ې 

ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب﴾.

1 ما معنى ﴿ی﴾؟ .......................................

٢ إالم تدعو اآليات الكريمة؟ .................................................................................................................................

٣ اكتب من قوله تعالى: ﴿ەئ ەئ وئ وئ﴾ إلى قوله تعالى: ﴿يث حج مج جح مح جخ حخ مخ جس﴾. 

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

ثانًيا: الحديث الشريف

ر على  س الله عنه كربة من ُكَرب يوم القيامة، وَمن يسَّ س عن مؤمن كربة من ُكَرب الدنيا نفَّ قال رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص : »من نفَّ

ر الله عليه فى الدنيا واآلخرة ...«. ُمْعِسر يسَّ

1 اكتب الحديث الشريف إلى نهايته.

.........................................................................................................................................................................

 .........................................................................................................................................................................

٢ هات معنى )ُكربة(: .......................................

٣ إلى أى شىء يرشدنا الحديث الشريف؟ ..............................................................................................................

ا: الفروع
ً
ثالث

أ اختر اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين:

)نصف – ربع  – ثلث( 1 زكاة الزروع والثمار لما ُسِقى بآلة ....................... الُعْشر. 

)الخوف – الكراهية – المودة( ٢ يؤدى التكافل بين الناس إلى نشر .......................     

)المعتدى – المغتاب – أخاه( ٣ المسلم يعاون ....................... فى وقت الشدة.      

)ليِّنًا – مقنًعا – هما مًعا( ٤  الداعى إلى الله يكون كالمه .......................      
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ميذ
لتل

ح ا
سال

ب ضع عالمة )✓( أمام العبارة الصحيحة، وعالمة )✗( أمام العبارة غير الصحيحة:

)............( 1 الدعوة بالتى هى أحسن دليل على الضعف. 

)............( ٢ اإليثار يؤدى إلى نشر العنف فى المجتمع. 

)............( ٣ الله فى عون العبد ما كان العبد فى عون أخيه. 

)............( ٤ وقت إخراج الزكاة فى الزروع والثمار يوم الحصاد. 

رابًعا: القصة

أ اختر اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين:

)بعض – قليل من - كل( 1 استعد ....................... أهل مكة الستقبال القافلة القادمة من الشام. 

)الربح الوفير – الخسارة الكبيرة - قلة البضائع( ٢ عندما دخلت السيدة خديجة مخازنها تعجبت من ..................... 

)رواج تجارته – سحابة ظلَّلتْه – عودته بسرعة من السفر( ٣ من عالمات نبوة محمد ملسو هيلع هللا ىلص ....................... 

ب أجب عن السؤال اآلتى: 

ماذا قررت السيدة خديجةxبعد ما سمعته عن محمد ملسو هيلع هللا ىلص؟ 

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................
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ميذ
لتل

ح ا
سال

4االختبار
: القرآن الكريم

ً
أوال

قالl:  ﴿ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ﴾.

1 ما معنى ﴿ ٿ﴾؟ .......................................

٢ ما عقاب الله للكافرين؟ .....................................................................................................................................

٣ اكتب إلى قوله تعالى: ﴿ڈ ڈ ژ﴾. 

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

ثانًيا: الحديث الشريف

قال رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص : »ما من يوٍم يصبح العباد فيه إالَّ َمَلكان ينزالن، فيقوُل أحدهَما.......................، ويقول اآلخر: اللَّهم 

أْعِط ُممسًكا تلًفا«.

1 اكتب الناقص من الحديث الشريف.

.........................................................................................................................................................................

 .........................................................................................................................................................................

٢ هات معنى )تلًفا(: .......................................

٣ ما عاقبة اإلمساك والبخل كما فهمت من الحديث الشريف؟ ...................................................................................

ا: الفروع
ً
ثالث

أ اختر اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين:

)المتقين - الظالمين - الكافرين( 1 يؤيد الله  ....................... 

)البراهين - القوة - المال( ٢ من صفات الداعية إلى الله امتالكه .......................     

)الضالل - العنف - الحق( ٣ ينصر الله دعوة ....................... 

)محمًدا ملسو هيلع هللا ىلص - حمزة  - أبا بكر( ٤  يخاطب الله فى قولهl:﴿ے ے ۓ ۓ﴾ ....................... 
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ميذ
لتل

ح ا
سال

ب ضع عالمة )✓( أمام العبارة الصحيحة، وعالمة )✗( أمام العبارة غير الصحيحة:

)............( 1 انتقم النبى ` من أهل مكة عندما دخلها. 

)............( ن أساء إليه أفضل عند الله من عقابه.  ٢ عْفو المسلم عمَّ

)............( ٣ ُقِتل حمزة عم النبى ` فى غزوة بدر. 

)............( ٤ الدعوة إلى الله تكون بالكلمة الطيبة. 

رابًعا: القصة

أ اختر اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين:

)صناعتها – زراعتها - تجارتها( 1 كانت السيدة خديجة تفكر فى ....................... عند عودة التجار. 

)ميسرة – أبو بكر - عمر( ٢ صاَحب ....................... النبى ملسو هيلع هللا ىلص فى رحلته إلى الشام. 

)شريًكا – زوًجا – بائًعا( ٣ تمنت السيدة خديجةxأن يكون محمد ` ....................... لها . 

ب أجب عن السؤال اآلتى:

ما عجيبة السماء التى ذكرها ميسرة للسيدة خديجةx؟ 

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................
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ميذ
لتل

ح ا
سال

5االختبار
: القرآن الكريم

ً
أوال

قالl:  ﴿ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ﴾.

1 َمن المقصود بـ )صاحب الحوت( فى هذه  اآلية؟ .......................................

٢ ِبَم أمر الله نبيه محمًدا ` فى اآلية الكريمة؟

......................................................................................................................................................................... 

٣ اكتب إلى قوله تعالى: ﴿ڳ ڳ ڱ ڱ﴾. 

......................................................................................................................................................................... 

.........................................................................................................................................................................

ثانًيا: الحديث الشريف

قال رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص : »َمْن كان عنده َفْضل ................. فليُعْد به على َمن ال ................. له، وَمْن كان عنده َفْضل زاد فليُعْد 

به على َمْن ال ................. له«.

1 أكمل الحديث الشريف.

٢ هات معنى )فضل زاد(: .......................................

٣ وجدت فقيًرا يحتاج إلى طعام، وعندك طعام يزيد على حاجتك، فماذا تفعل؟

......................................................................................................................................................................... 

ا: الفروع
ً
ثالث

أ اختر اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين:

)طرد –  عاقب  – ساَمح( 1 عندما فتح النبى ملسو هيلع هللا ىلص مكة  ....................... أهلها. 

)ُحْسن الخلق –  سعة العلم – هما مًعا( ٢ يتميز علماء األزهر بـ .......................     

)الغضب – الصبر  – االنتقام( ٣ أمرنا الله بـ  ....................... عندما نَُصاب بمكروه.  

)ينوون الشر – يدعون – يتصدقون( ٤  المقصود بقوله تعالى: ﴿حئ﴾ ....................... 
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ميذ
لتل

ح ا
سال

ب ضع عالمة )✓( أمام العبارة الصحيحة، وعالمة )✗( أمام العبارة غير الصحيحة:

)............( 1 العفو عند المقدرة صورة من صور الضعف. 

)............( ٢ من صفات الداعية إلى الله الحجة البينة. 

)............(  .z٣ أُِمر النبى ملسو هيلع هللا ىلص بالصبر عندما ُقِتل حمزة

)............( ٤ الله  ينصر الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. 

رابًعا: القصة

أ اختر اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين:

)نبوَّته – أمانته - صداقاته( 1 كان من عوامل نجاح النبى ملسو هيلع هللا ىلص فى التجارة .......................  

)هدايا – منصبًا - منزاًل( رتْها.  ٢ أعطت السيدة خديجة ....................... لنفيسة التى بشَّ

له – شدته( )قلقه – تأمُّ ٣ الَحظ ميسرة على النبى ملسو هيلع هللا ىلص ....................... فى أثناء الرحلة إلى الشام. 

ب أجب عن السؤال اآلتى:

قدِّم للتجار نصيحة وفق َفْهمك لرحلة النبى ملسو هيلع هللا ىلص إلى الشام. 

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................
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ميذ
لتل

ح ا
سال

1إجابة االختبار
: القرآن الكريم

ً
أوال

٢ ينكر القرآن القول إن المسلمين والمجرمين متساوون فى الجزاء والثواب. 1 هم المخالفون للرسول.   

٣ ﴿ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب مب ىب يب جت حت خت مت ىت يت جث مث ىث﴾.  

ثانًيا: الحديث الشريف

1 فليعد به على من ال ظهر له، ومن كان عنده فضل زاد فليعد به على من ال زاد له .  

٢ دابة تزيد على حاجته.   

٣ يرشدنا الحديث الشريف إلى مساعدة الناس بما يزيد على حاجتنا، واألفضل أن نؤثرهم على أنفسنا بما لدينا  

ا: الفروع
ً
ثالث

٤ الحب. ٣ هما مًعا.  ٢ األنصار.  1 الحصاد.  أ   

✓ ٤ 	✗ ٣  ✗ ٢  ✓ 1 ب   

رابًعا: القصة

٣ نفيسة. ٢ النبوة.  1 التجارة.  أ 

ب أخالق النبى ` النبيلة وسيرته المحمودة من أهم األسباب.   

٢إجابة االختبار
: القرآن الكريم

ً
أوال

٢ طلب منهم أن يستعينوا بآلهتهم وأعوانهم وأنصارهم ليثبتوا صدقهم، فلم يستطيعوا. 1 أعوانهم وأنصارهم.   

٣ ﴿حس خس مس حص مص جض حض خض مض يب ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ﴾.  

ثانًيا: الحديث الشريف

٢ عوًضا وزيادة.  1 ويقول اآلخر: اللهم أعِط ممسًكا تلًفا.    

٣ يرشدنا الحديث الشريف إلى التصدق على المحتاجين، وعدم البخل بما لدينا .  

ا: الفروع
ً
ثالث

٤ اللين. ٣ محمد `.  ٢ حمزة.  1 الحكمة.  أ   

✓ ٤ 	✗ ٣  ✓ ٢  ✓ 1 ب   
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ميذ
لتل

ح ا
سال

رابًعا: القصة

٢ أخالق. 1 بركة النبى `.  أ   

٣ واسع العينين.

ب تعلمت أن األخالق النبيلة هى مقياس اختيار الزوج أو الزوجة.   

٣إجابة االختبار
: القرآن الكريم

ً
أوال

٢ تدعو اآليات الكريمة إلى التحلى بخلق اإليثار واالبتعاد عن البخل. 1 فقر وحاجة.   

٣ ﴿ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب مب ىب يب جت حت خت مت   

ىت يت جث مث ىث يث حج مج جح مح جخ حخ مخ جس﴾.
ثانًيا: الحديث الشريف

1 وَمن ستر مسلًما ستره الله فى الدنيا واآلخرة، والله فى عون العبد ما كان العبد فى عون أخيه.  

٢ ضيق وشدة.   

٣ يرشدنا الحديث الشريف إلى: التعاون بين المؤمنين وستر عيوبهم ومساندتهم فى أوقات الشدة.  

ا: الفروع
ً
ثالث

٤ هما مًعا. ٣ أخاه.  ٢ المودة.  1 نصف.  أ   

✓ ٤ 	✓ ٣  ✗ ٢  ✗ 1 ب   

رابًعا: القصة

٣ سحابة ظللته. ٢ الربح الوفير.  1 كل.  أ   

ب قررت الزواج منه `.   

4إجابة االختبار
: القرآن الكريم

ً
أوال

٢ يستدرجهم بالنعم ثم يأخذهم على غفلة. 1 سنأخذهم على غفلة.   

٣ ﴿ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ﴾.  

ثانًيا: الحديث الشريف

٢ هالًكا وفناًء.  1 اللَُّهمَّ أَْعِط منفًقا خلًفا.    

٣ البخل يؤدى إلى هالك المال.  
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ميذ
لتل

ح ا
سال

ا: الفروع
ً
ثالث

٤ محمًدا `. ٣ الحق.  ٢ البراهين.  1 المتقين.  أ   

✓ ٤ 	✗ ٣  ✓ ٢  ✗ 1 ب   

رابًعا: القصة

٣ زوًجا. ٢ ميسرة.  1 تجارتها.  أ   

ب كان الجو حارًّا، وكان القوم يحتمون بالعمائم والمظالت، أما محمد ملسو هيلع هللا ىلص فقد أظلته السماء هو وبعيره حتى بلغوا الشام.   

5إجابة االختبار
: القرآن الكريم

ً
أوال

٢ أمره بالصبر على حكم الله وقضائه، وأال يكون كصاحب الحوت فى العجلة والغضب.  .p 1 نبى الله يونس  

٣ ﴿ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ﴾.  

ثانًيا: الحديث الشريف

٢ طعام زائد على حاجته.  1 َظْهر/ َظْهر/  زاد.    

٣ أعطى الفقير الطعام الزائد، وإن كان الطعام ليس زائًدا أؤثره بجزء من طعامي.  

ا: الفروع
ً
ثالث

٤ ينوون الشر. ٣ الصبر.  ٢ هما مًعا.  1 ساَمح.  أ   

✓ ٤ 	✓ ٣  ✓ ٢  ✗ 1 ب   

رابًعا: القصة

٣ تأمله. ٢ هدايا.  1 أمانته.  أ   

ب أنصحهم باألمانة والصدق فى البيع والشراء، وأنصحهم باختيار الشخص الماهر األمين: للعمل معهم.   
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 عون أخيه (
ى
 عون العبد ما كان العبد ف

ى
 قال رسول هللا ) وهللا ف

يف إىل : -  يرشدنا الحديث الشر

  . أن يعاون المسلم اخاه المسلم ويكون معه عند الشدائد 

  . أن يسير المسلم عيوب أخيه المسلم وال يفضحه 

 

 الفصل ؟
ى
 كيف تساعد زميلك ف

  . إذا طلب منى خدمه أقدمها له 

  . ح الدروس  المذاكره وشر
ى
 أساعده ف

  أعاونه إذا طلب منى ذلك وأحفظ شه 

 
ح كيف يكون عون هللا للعبد ؟  أشر

 ماله وصحته . بأ
ى
 ن يهديه إىل سبيل الخير وطاعة هللا ويبارك ف

 
 منر يحتاج العبد إىل عون أخيه ؟

 إذا طلب منه المعاونة والمساعدة . 

 
ى ؟  مجتمع المسلمير

ى
 ما أثر هذا التعاون ف

ى أبناء الوطن الواحد ، ويزيد  ابط بير
يسود األمن و األمان والحب والير

 أما
ى
 ن . األنتاج وتعيش األمه ف

  الثالثةالوحدة 

األولالدرس   

 (ويؤثرون عىل أنفسهم(
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قال رسول هللا صىل هللا عليه وسلم ) ما من يوٍم يصبح العباد فيه إال 

 ويقول األخر اللهم 
 
 خلفا

 
الن فيقول أحدهم اللهم أعط منفقا ى ملكان ييى

)
 
 تلفا

 
 أعط ممسكا

 

 بم يدعوا الملكان ؟

  . له عما أنفقه 
 
 خلفا

 
 أن يعىط هللا المنفق رزقا

 يعاقب البخيل بالهالك والخسارة .  نأ 

 
 بم تنصح األغنياء بعد قراءتك هذا الحديث ؟

 أدعوهم إىل األنفاق وعدم البخل . 

 
 للمنفق ؟

 
ا  كيف يكون األنفاق خير

 ماله ويرزقه الخير الكثير ويحبه هللا والناس . 
ى
 أن يبارك هللا ف

 
 -ما معنى كل من : 

 يفضلون    :  يؤثرون      

 فقر وحاجة خصاصة    : 

 ه هللا ويحفظه يقييوق           : 

 

 خاشون مفلحون :           ،كرم      شح :     مضاد : 

 

 من المفلحون ؟

هم عىلي أنفسهم .   الفائزون برضا هللا وجنته ، ال يثارهم غير
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 كيف يتفر األنسان الشح ؟

ي سبيل هللا وال يلتفت إىل النفس األمارة بالسوء
ى
 ان ينفق ف

 
 -× ( :أو ) (  √ضع عالمة ) 

 

  م البد أن يعاون اخاه حنر يعاونه هللا المسل                    (√) 

   المال 
ى
 سبيل هللا هو نماء وبركة ف

ى
 (√)                   األنفاق ف

  أثر األنصار المهاجرين عىلي أنفسهم                                 (√) 

  الدنيا فقط 
ى
ى ف ئ هللا المحسنيير

ى
 )×(                                يكاف

   ى  )×(                                           البخل من صفات المؤمنيير

   وقت إخراج زكاة الزروع هو يوم الزراعة                          )×( 

   زكاه الزروع و الثمار مقدارها العشر لما سفر بماء المطر     (√) 

 
 

 

 

 

 

 قال سبحانه وتعاىل 

 " ادع إىل سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالنر ىه أحسن "

 

 أى صورة جاءت هذه األيه ؟ 
ى
 ف

 سورة النحل . 
 

 كيف ندعو إىل هللا ؟ 
 بالحكمة والموعظة الحسنة والقناع والدليل . 

  الثالثةالوحدة 

 الالدرس 
ى
ثاب  

 (بالحكمة والموعظة الحسنة(
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 ما سبب نزول األيه السابقة ؟ 

 غزوة أحد ، ومثلوا 
ى
ى حمزة عم الرسول ف كير عندما قتل المشر

 الرسول أن ينتقم لعمه . بجثته ، فأراد 

 
 -× ( :أو ) (  √ضع عالمة ) 

                 الحكمة واجبة فىل التعامل مع األفراد (√ ) 

                   العفو عند المقدرة من صور الضعف (× ) 

             يجب الخذ عىل يد الظالم بعنف وقسوة () × 

 ى عن الناس ى الغيظ والعافير  ( √)     ينرص هللا الكاظمير

 
 -ماذا يحدث إذا : 

 ى الناس ؟  أنتشر العنف بير

 المجتمع . 
ى
 عمت الفوضى وأنتشر الفساد والكراهيه ف

 لم يصيى الناس عىل بعضهم البعض ؟ 

اع والخصام والكراهيه .  ى  أدى إىل اليى

 ي ىه أحسن ؟
 الجدال بالنر

 قضيته بالعدل ورد عنه الظلم 
ى
 لحكم ف

 
 تعاىل ؟ ما أهم صفات الداعي إىل هللا

 القدرة عىل الحوار ةاألقناع .  –حسن الخلق  -العلم  

 
 من هم المحسنون ؟

 الذين يؤدون طاعة هللا عىل أحسن وجه . 
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 و يؤثرون على أنفسهم  -1      الوحدة الثالثة
 . انتشار اإليثار بين الناس ينشر األمن في المجتمع  -

 . يؤد ي إلى تأخر األمم و البالد ( البخل ) الشح  -

 الزروع و الثمار مقدارها  العشرلما سُقي بماء المطر و نصف العشر لماسُقي بآلةزكاة -

 ( ملسو هيلع هللا ىلص)قال رسول هللا 

مَنإ نَفَّسَ عَنإ مُؤإمِنٍ كُرإبَةً مِنإ كُرَبِ الدُّنإيَا نَفَّسَ اللَّهُ عَنإهُ كُرإبَةً مِنإ كُرَبِ يَوإمِ الإقِيَامَةِ ، " 

خِرَةِ ، وَمَنإ سَتَرَ مُسإلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي وَمَنإ يَسَّرَ عَلَى مُعإسِرٍ يَسَّ  رَ اللَّهُ عَلَيإهِ فِي الدُّنإيَا وَاآلإ

خِرَةِ ، وَاللَّهُ فِي عَوإنِ الإعَبإدِ مَا كَانَ الإعَبإدُ فِي عَوإنِ أَخِيهِ  الدُّنإيَا وَ   "      اآلإ

 معناها                 الكلمة      

 خففَّ   -فرَّج           فَّسنَ      

 شدة  –ضيق          كُربة      

 .يرشدنا الحديث إلى أن يعاون المسلم  أخاه  ؛ حتى يساعده هللا يوم القيامة  -

 ( ملسو هيلع هللا ىلص)وقال رسول هللا 

  هُ فَضإلُ ظَهإرٍ، فَلإيَعُدإ بِهِ عَلَى مَنإ اَل ظَهإرَ لَهُ، وَمَنإ كَانَ لَهُ فَضإل  عِنإدَ مَنإ كَانَ " 

 "  دٍ، فَلإيَعُدإ بِهِ عَلَى مَنإ اَل زَادَ لَهُ زَا
 معناها             الكلمة    

 دابة تفيض على حاجته   فضل ظهر    

  طعام زائد على حاجته   فضل زاد   

 . إلى مساعدة المحتاج بالطعام و الشراب و الدابة و كل ما يحتاج يرشدنا الحديث  -

 : و قال تعالى 

ِيمَانَ مِن قَبإلِهِمإ يُحِبُّونَ مَنإ هَاجَرَ إِلَيإهِمإ وَ  تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَ  الَّذِينَ  وَ "  اَل يَجِدُونَ  اإلإ

يُؤإثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمإ وَلَوإ كَانَ بِهِمإ خَصَاصَة ۚ   فِي صُدُورِهِمإ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا وَ 

 "   الإمُفإلِحُونَ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفإسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ 
 معناها          الكلمة     معناها                    الكلمة    

 يقيه هللا و يحفطه  يُوق    يفضلون إخوانهم على أنفسهم   يؤثرون    

 بُخل      شُح     فقر و حاجة    خصاصة   

صار المهاجرين آثر األنيجب على المسلم أن يحب أخيه و أن يفضله على نفسه ، كما  -

  .على أنفسهم 

 (ملسو هيلع هللا ىلص)و قال رسول هللا 

مَا مِنإ يَوإمٍ يُصإبِحُ الإعِبَادُ فِيهِ إاِلَّ مَلَكَانِ يَنإزاَِلنِ فَيَقُولُ أَحَدُهُمَا اللَّهُمَّ أَعإطِ  " 

خَرُ اللَّهُمَّ أَعإطِ مُمإسِكًا تَلَفًا  "  مُنإفِقًا خَلَفًا وَيَقُولُ اآلإ
 معناها               الكلمة    معناها            الكلمة    

 بخيال         ممسكا   متصدقا من ماله   منفقا    

 هالكا  و  فناء        تلفا    عوضا  و  زيادة   خلفا 

 .  يدعونا الحديث إلى اإلنفاق في سبيل هللا ، فاإلنفاق  خير  و بركة و نماء للمال  -
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 ( ملسو هيلع هللا ىلص)قال رسول هللا ( أ)

 .........................................،  هُ فَضإلُ ظَهإرٍ، فَلإيَعُدإ بِهِ عَلَى مَنإ اَل ظَهإرَ لَهُ عِنإدَ نإ كَانَ مَ " 

........................................................................................................................................ ........................................." 

 .اكتب بقية الحديث الشريف   -1

 ...................................................................................................... ( : فضل ظهر ) هات معنى  -2

 ما الذي يرشدنا إليه الحديث الشريف ؟  -3

- ............................................................................................................................................................................... 

 ( ملسو هيلع هللا ىلص)قال رسول هللا ( ب)

اللَّهُمَّ أَعإطِ : اَلنِ فَيَقُولُ أَحَدُهُمَا مَا مِنإ يَوإمٍ يُصإبِحُ الإعِبَادُ فِيهِ إاِلَّ مَلَكَانِ يَنإزِ  " 

 " ................. ............................................................................................................................. مُنإفِقًا خَلَفًا 

 .اكتب بقية الحديث الشريف   -1

 .............................( : خلفا ) ، و معنى ......................................( : منفقا  ) هات معنى  -2

 ما الذي يرشدنا إليه الحديث الشريف ؟  -3

- .............................................................................................................................................................................. 

 ( ملسو هيلع هللا ىلص)قال رسول هللا ( ج)

مَنإ نَفَّسَ عَنإ مُؤإمِنٍ كُرإبَةً مِنإ كُرَبِ الدُّنإيَا نَفَّسَ اللَّهُ عَنإهُ كُرإبَةً مِنإ كُرَبِ يَوإمِ " 

خِرَةِ  الإقِيَامَةِ ، وَمَنإ يَسَّرَ عَلَى مُعإسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ  ...........................  عَلَيإهِ فِي الدُّنإيَا وَاآلإ

............................................................................................................................. ................................................." 

 .ة الحديث الشريف اكتب بقي  -1

 .....................................( : كُرإبَةً )، و معنى .......................................( :  نَفَّسَ )هات معنى  -2

 ما الذي يرشدنا إليه الحديث الشريف ؟  -3
- .............................................................................................................................................................................. 

 ............................................................................... -ماذا تفعل لو  وقع زميل لك في مشكلة ؟  -4

 : قال تعالى (  د)

ِيمَانَ مِن قَبإلِهِمإ يُحِبُّونَ مَنإ هَاجَرَ إِلَيإهِمإ وَ  تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَ  الَّذِينَ  وَ "  اَل يَجِدُونَ  اإلإ

وَ  يُؤإثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمإ وَلَوإ كَانَ بِهِمإ خَصَاصَة  ۚ  فِي صُدُورِهِمإ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا وَ 

  "الإمُفإلِحُونَ   مَن يُوقَ شُحَّ نَفإسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ 
 ......................( : خصاصة ) ،و معنى ......................( : يؤثرون ) هات معنى كلمة (أ)

 كيف يتقي اإلنسان الشح ؟ ( ب)
- ................................................................................................................................................................................ 

 من هم المفلحون  ؟ ( ج)
- ................................................................................................................................................................................ 
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 بالحكمة و الموعظة الحسنة  -2                  
 .الدعوة إلى دين هللا تكون بالحكمة و الموعظة الحسنة  -

 : قال تعالى 

ادإعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالإحِكإمَةِ وَالإمَوإعِظَةِ الإحَسَنَةِۖ  وَجَادِلإهُم بِالَّتِي هِيَ أَحإسَنُۚ  " 

وَإِنإ عَاقَبإتُمإ  *لَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِۖ  وَهُوَ أَعإلَمُ بِالإمُهإتَدِينَ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعإ 

وَاصإبِرإ وَمَا صَبإرُكَ  *فَعَاقِبُوا بِمِثإلِ مَا عُوقِبإتُم بِهِۖ  وَلَئِن صَبَرإتُمإ لَهُوَ خَيإر  لِّلصَّابِرِينَ 

إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ  *تَكُ فِي ضَيإقٍ مِّمَّا يَمإكُرُونَ  إاِلَّ بِاللَّهِۚ  واََل تَحإزَنإ عَلَيإهِمإ واَلَ 

 ( النحل ) من سورة "                            اتَّقَوا وَّالَّذِينَ هُم مُّحإسِنُونَ 

 تفسير معاني الكلمات                                     

 معناها الكلمة

 دينه سبيل ربك

 و األسلوب الحكيم بالقرآن بالحكمة

 القول الرقيق الموعظة الحسنة

 ناقشهم جادلهم

 ينوون الشر و يخططون له يمكرون

 أي تجنبوا الكفر و المعصية الذين اتقوا

 يؤدون الطاعات على أفضل وجه محسنون

يجب على من يدعو إلى اإلسالم أن يكون حكيما أفعاله ، و لينا في أقواله ،   -

الناس بالكلمة الرقيقة حتى يستميل قلوبهم و يجادلهم  (يناقش ) يحاور 

 . و الحجج الواضحة ( األدلة ) بالبراهين 

توضح اآليات أن العقاب يكون بمثل االعتداء ، و أن الصبر و العفو أفضل   -

 . عند هللا ، ما لم يكن االعتداء على الدين 

ر المؤمنين على تدعو اآليات إلى عدم الضيق بمكر الكفار ، فالله سينص -

 .الكفار 

( ملسو هيلع هللا ىلص)عم الرسول ( حمزة ) نزلت هذه اآلية عندما قتل المشركون سيدنا  -

و قرر ( ملسو هيلع هللا ىلص)فغضب الرسول ( قطعوها ) في ازوة أحد و مثلوا بجثته 

 .االنتقام ، لكن هللا أمره بالصبر 

 . عن أهل مكة عندما دخلها فاتحا ( ملسو هيلع هللا ىلص)عفا الرسول  -

 :نتعلم من اآليات أن 

 .لدعوة إلى هللا تكون بالكلمة الطيبة ا -1

  .هللا ينصر دعوة الحق ، و هو يؤيد المؤمنين  -2



 11   رسمي. أ –الفصل الدراسي األول  –الصف الخامس  –التربية الدينية اإلسالمية  
 

 

    رسمي. أ –الفصل الدراسي األول  –الصف الخامس  –التربية الدينية اإلسالمية     

 : قال تعالى ( أ)
ادإعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالإحِكإمَةِ وَالإمَوإعِظَةِ الإحَسَنَةِۖ  وَجَادِلإهُم بِالَّتِي هِيَ أَحإسَنُۚ  " 

وَإِنإ عَاقَبإتُمإ  *ن سَبِيلِهِۖ  وَهُوَ أَعإلَمُ بِالإمُهإتَدِينَ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعإلَمُ بِمَن ضَلَّ عَ 

 ........ " فَعَاقِبُوا بِمِثإلِ مَا عُوقِبإتُم بِهِۖ  

 : اختر اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين ( أ)

 ( .دينه  –قوله  – علمه)  .....................................................( : سبيل بك ) المقصود بـ  -1

 ( .قاتلهم  –ناقشهم  –علمهم )  ............................................( : جادلهم ) معنى كلمة  -2

 ...........................................................................................الدعوة إلى سبيل هللا يكون بـ  -3

 (بالسيف و القتال  –بالحكمة و الموعظة )                                         

 ما سبب نزول هذه اآليات ؟ ( ب)

- ............................................................................................................................................................ ................... 

 كيف ندعو إلى سبيل هللا ؟ ( ج)

- ................................................................................................................................................................................... 

 

 : أمام الجمل االتية (  ✕) عالمة أو (  ✔) ضع عالمة ( ب)

 (     )             .          الحكمة واجبة في التعامل مع األعداء  -1

 (      )        .                العفو عند المقدرة من صور الضعف  -2

 (     .       )    ينصر هللا الكاظمين الغيظ و العافين عن الناس  -3

 (    .            )    أحسن دليل على الضعف  الجدال بالتي هي -4

 (     .   )   مكة فاتحا عاقب أهلها (  ملسو هيلع هللا ىلص)حينما دخل الرسول  -5

 (     .                   )  الدعوة إلى هللا تكون بالحوار و اإلقناع  -6

 

 : اختر اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين ( ج)
 ( .بالقوة  –الحكمة  –العنف )  ......................الدعوة إلى دين هللا تكون بـ  -1

 (المؤمنين  –العاصين  –الظالمين )   .................ينصر هللا الحق و يؤيد عباده  -2

 ( عبدالرحمن  –عمرو  –حمزة . ) عم الرسول ......................قتل المشركون  -3

 ( الجبان  –المؤمن  –الضعيف )  ......................العفو عند المقدرة من صفات  -4

 (القوة  –العنف  –الكلمة الطيبة )  ......................الدعوة إلى هللا تكون بـ  -5

 

 ---------------------------------------------------------------------------------



ْحَسُن إِنَّ َربََّك ُهوَ 
َ
ْعلَُم بِالُْمْهَتِدينَ اْدُع إََِل َسبِيِل َرب َِك بِاْْلِْكَمةِ َوالَْموِْعَظةِ اْْلََسَنةِ وََجادِلُْهْم بِالَِِّت ِِهَ أ

َ
ْن َسبِيلِهِ َوُهَو أ ََ لَّ  ََ ْعلَُم بَِمْن 

َ
 أ

ويؤثرون على أنفسهماألولالدرس 

باحلكمة واملوعظة احلسنةالثانيالدرس 



ابِرِينَ  َِّ ِإَوْن ََعَقَْتُْم َفَعاقَُِوا بِِمثِْل َما ُعوقَِْتُْم بِهِ َولَئِْن َصََبُْتْم لَُهَو َخْيٌ لِل

ا َيْمُكُرونَ  يٍْق مِمَّ ََ ِ َوََل ََتَْزْن َعلَيِْهْم َوََل تَُك ِِف  َواْصَِبْ َوَما َصَْبَُك إَِلَّ بِاَّللَّ

ِيَن ُهْم ُُمِْسنُونَ  ِيَن اتََّقوْا َواَّلَّ َ َمَع اَّلَّ إِنَّ اَّللَّ







)



 

 
 

 الصف السادس االبتدائي ۱ 
 

 الترم االول 

     

   
 

(من نفس عن مؤمن �ر�ة من �رب الدن�ا نفس هللا عنه �ر�ة من �رب   ρ:قال رسول هللا ۱س

 یوم الق�امة ومن �سر على معسر ........) 

 �سر ) ؟  –كر�ة –ما معنى ( نفس  )أ

 ............................................................................ ............. 

 ما جزاء من ینفس عن مؤمن �ر�ة من �رب الدن�ا ؟  ) ب

 ......................................................................................... 

 ج) ما جزاء من ی�سر على معسر ؟

............................................................................. ............ 

 د) ما الواجب على المؤمن إذا احتاج أخوه المؤمن إلى معاونه ؟

 ......................................................................................... 

 هـ) اكتب الحدیث الشر�ف إلى نهایته . 
 .......................................................... .....................................

 ....................................................................................... 
 یتحلى بها المسلم وضح ذلك .  و) فى الحدیث الشر�ف �ثیر من الصفات التى �جب أن

 ...............................................................................................

 ................................................................................... 

له  عد �ه على من ...............فل� من �ان عنده فضل ......... " ρ: قال رسول هللا ۲س

 " .  له ال ......... فل�عد �ه ........ ومن �ان عنده فضل .......
 .أـ أكمل مكان النقط فى الحدیث الشریف

 ب ـ إلى ما یدعونا الحدیث الشریف؟ 
 ........................................................................................... 

 .................... ..................... الز�اة فى الزروع والثمار یوم : وقت اخراج ۳س

 : ما مقدار الز�اة فى الزروع والثمار؟٤س

........................................ ....................................... 

 ویؤثرون على أنفسھم

 



 الصف السادس االبتدائي ۲  
 

 الترم االول 

 
 

                   

 )   ( وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم بھ ، ولئن صبرتم لھو خیر للصابرینتعالى : قال ۱س

 تدى عل�ك ؟  ك�ف �كون عقاب المع )أ

 .......................................................................................... 

 ما الطر�قة الفضلى لمواجهة من �عتدي عل�ك؟   ) ب

 .......................................................................................... 

 حاول االعتداء على الدین ؟ ولماذا؟  ج) هل تتسامح مع من �

  .......................................................................................... 

:  قال هللا تعالى : (( واصبر وما صبرك إال با� ، وال تحزن علیھم وال تك في ضیق مما  ۲س
 یمكرون )) 

 كر�مة ؟ وعن أي شيء نهاهم ؟  إلى من یوجه هللا أمره في اآل�ة ال )أ

............................................................................................
 ........................................................................................ 

 �ضیق �مكر الكافر�ن و�یدهم؟  لماذا طلب هللا من الرسول صلى هللا عل�ه وسلم أال ) ب
............................................................................................

 ........................................................................................ 
 ما السبب في نزول تلك اآل�ات ؟ جـ) 

............................................................................................
 ........................................................................................ 

 ؟ د) ��ف ندعو إلى سبیل هللا
............................................................................................ 

 : اجب عما یأتى:۳س

 إلى أین ذهب علماء االزهر؟ -أ
 ....................................................................................... .. 

 �ما یتمیز علماء األزهر الشر�ف، الذین �عثهم لتعل�م الناس االسالم؟  -ب
 .................................................................................... ..... 

 بالحكمة والموعظة الحسنة 
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Mr / Mohamed Emad 

ػِص هل ، ومن اكن ؾيسٍ فضي ساٍذ ،  كال زسول هللا ظىل هللا ؿَََ وسمل :. " من اكن ؾيسٍ فضي ػِص ، فََـس تَ ؿىل من ل

فََـس تَ ؿىل من ل ساذ هل " 

ػػػػ مـىن " فضي ػِص " :. ذاتة ثفِغ ؿىل حاحذَ .    ػػػػػ مـىن " فََـس " :. فََـط 

 ػػػػ مـىن " فضي ساذ " :. ظـام سائس ؿىل حاحذَ .      ػػػػػػ املصاذ تػ ) ساذ ( :. اًعـام .

ن ظَة ذاظص ػ من ؾيسٍ ذاتة بٔو ؾصتة بٔو بةٓل بٔو بٔى صئ من ًواسم احلَات ل حيخاح ٕاًََ ، فََلسمَ ػ ؾ:. بٔن  مـىن احلسًرػػػػ 

. ومن اكن ؾيسٍ ظـام و رشاة ًفِغ ؾن حاحذَ ؛ فََـعَ ملن ل جيس اًعـام بٔو اًرشاة،  ٕاىل من حيخاح ٕاًََ 

 هفسَ .من ُو إلوسان ألفضي ؟ *إلوسان ألفضي ُو اشلى ًؤثص ٔبذاٍ ؿىل ػػػػ

ػػػػ ؿىل ضوء فِمم ًِشا احلسًر اًرشًف ؛ وحض بٔثص اًـمي تَ ىف حِات املسَمني .

 *حيلق اٍهنضة واًخلسم ٌَمجمتؽ ، واملوذت واحملحة تني بٔفصاذٍ .

ػػػػػ هَف ٍىون اًخـاون تني املسَمني ؟ ىف ضوء فِمم ٌَحسًر اًرشًف 

................................................................................................................................................................

..................................................................................ػػػػػ ٕاىل بٔى صئ ٍصصسان احلسًر اًرشًف ؟......................

 ػػػػ ُي ٌَززوع واًامثز ساكت ؟ *هـم ٌَززوع واًامثز ساكت ًلول هللا ػ ؾز وخي :.

وَ وَ  ) ي ُُ ِ َّاٍث  بَوَْضبَ  اشلَّ ُصوَصاٍث  َحٌ ـْ ُصوَصاٍث  َوكرَْيَ  َم ـْ ًُْخونَ  َم َُ َواًزَّ فًا ُبُُكُ َِ ْزَع ُمْرخَ اَن ُمدََضاهِبًا  َواًيَّْزَي َواًزَّ مَّ ٍَ ُُكُوا  َوكرَْيَ َواًصُّ ُمدََضاِت

 َّ ه
ّ
ٍِ َوَل جرُْسِفُوا ا َُ ًَْوَم َحَعاِذ َرا بَزَْمَص َوبٓثُوا َحلَّ

ّ
ٍِ ا ًُْمرْسِِفنيَ ِمْن زََمِص ةُّ ا ( َُ َل حُيِ

 ًوم احلعاذ ومجؽ اًامثز .ػػػػ وكت ٕادصاح اًزاكت ىف اًززوع واًامثز 

. اًسامء بٔو اًـَون) ؾرش ( اًياجت ملا سلى مباء    1ػػػػ ملساز اًزاكت ىف اًززوع واًامثز 
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:. عاذكنيوظف املؤمٌني اًًلول هللا ثـاىل ىف 

ُسوَن ِِف ُظُسوِزِهْ )  ْم َوَل جَيِ ٍهَْيِ
ّ
اَحَص ا َُ حُّوَن َمْن  ِِْم حُيِ َِ ميَاَن ِمْن كَْد

ّ
اَز َواْل ُءو ازلَّ ٍَن ثََحوَّ ِ ا بُوثُوا َوًُْؤِثُصوَن ؿىََلَ بَهُْفِسِِْم َوًَْو َواشلَّ  َحاَخًة ِممَّ

 َِ ْم َدَعاَظٌة ۚ َوَمْن ًُوَق ُُشَّ هَْفِس َُِحونَ  اَكَن هِبِ ئَِم ُهُ اًُْمْف َػَٰ (  فَبًُو

ػػػػ مـىن " ًؤثصون " :. ًفضَون ٕادواهنم ؿىل بٔهفسِم . 

ػػػػ مـىن " دعاظة " :. فلص وحاخة .         ػػػػػػ مـىن " ًوق " :. ًلَِ هللا وحيفؼَ .

 اوروناخل× ملفَحون :. اًفائزون تثواة هللا ػػػػػ اهصم .       × ػػػػ مـىن " ُش " :. خبي 

  سوزت احلرشػػػػ ُشٍ الًٓة من 

ًثىن هللا ؿىل ألهعاز اشلٍن اس خوظيوا املسًية ، وبٓمٌوا ابهلل وزسوهل كدي ٔبن هياحص املسَمون من مىة  رشخ الًٓة اًىصمية :. ػػػػ

 حدوه ، وبٔسىٌوه مـِم ىفٕاٍهيم ىف املسًية ، فصاًزا تسٍهنم من نفاز كٌصش ، اتزنني ٔبمواهلم وذايزه ، فاس خلدَوه ابًرتحاة ، وبٔ 

 مٌاسهلم ، وفضَوه ؿىل بٔهفسِم 

، مؽ صست حاحهتم . * ه اًفائزون تثواة هللا ، واشلٍن ًفضَون كريه ؿىل بٔهفسِم       ػػػػ من املفَحون ؟

* ابًخعسق ؿىل اًفلصاء واملسانني ، وٕاهفاق ماهل ىف سخِي اخلري .  ػػػػ هَف ًخلى إلوسان اًضح ؟

..................................................ىف الآيث تـغ من ظفاث املؤمٌني . وحض ركل . .................................. ػػػػ وزذ

كال زسول هللا ظىل هللا ؿَََ وسمل : " ما من ًوم ًُعحح اًـحاذ فَِ ٕال مَاكن ًزنلن ، فِلول بٔحسُام : اٌَِم بٔؾط ُمٌفلًا ذَفًا ، 

 لول الٓدص : اٌَِم بٔؾط ُممساًك ثَفًا " .ًو

بٔن ًـعى هللا امليفق ذَفًا هل ؾام بٔهفلَ . املكل ألولػػػػ مبارا ًسؾو املَاكن ؟ *ًسؾو 

سؾو   ؿىل املمسم ملاهل ابًخَف واخلسازت . املكل اًثاىنًو

مدارس جيل 2000 للغات 
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الاتخسائَة اًلسمية مسرصاظ مسزسة

Mr / Mohamed Emad 

 اًفلصاء ، ومساؿسهتم ، حىت ًياًوا زضا هللا .*ؿسم اًحزي ، وإلهفاق ؿىل مبارا ثيعح ألقيَاء ؛ تـس كصاءثم ُشا احلسًر ؟ػػػػػ 

ػػػػػ هَف ٍىون إلهفاق ذرًيا ٌَميفق ؟

يال حمحة اًياش .*  ضاؾف هللا هل حزاء احلس ية ، ًو ٔلهَ ابهفاكَ س َفوس ىف ازلهَا والٓدصت ، ًو

 ػػػػ وحض ظوز إلهفاق اخملخَفة كري ٕاهفاق املال .

عسق ؿىل اًفلصاء ابملالثس ، ومساؿست اًضـفاء .*ساكت اًززوع ، ٕاظـام اًفلصاء ، اًخ

 ػػػػ وحض مفِوم اًخاكفي ىف إلسالم ، ىف ضوء ُشا احلسًر .

ُو ثعسق ألقيَاء ؿىل اًفلصاء ، وبٔن ًـني اًلوى اًضـَف ، ؤبن ًـعف اًىدري ؿىل اًعلري ، وبٔن حيرتم اًعلري اًىدري .*

وهللا ىف ؾون اًـحس ما اكن اًـحس ىف ؾون بٔدَِ ". ػػػػػ كال زسول هللا ظىل هللا ؿَََ وسمل :. "

ػ ٍصصسان احلسًر اًرشًف ٕاىل :. بٔن من ًـاون املسمل بٔذاٍ املسمل ، 1

ؤبن من ًـاون اًياش ًُـاوهَ هللا . 

 ػ هَف جساؿس سمِكل ىف اًفعي ؟ 2

ا ، نام بٔؿاوهَ ىف رشخ ما حيخاح ٕاىل رشحَ . *بٔؾعََ ما حيخاح ٕاًََ اكٔلذواث وكرُي

ػ ارشخ هَف ٍىون ؾون هللا ٌَـحس .3

سذهل اجلية .* حازك ىف معهل ، وٌضفَِ ؾيس مصضَ ، ًو تبٔن ًوفلَ هللا ىف ازلهَا ، ًو

ػ مىت حيخاح اًـحس ٕاىل ؾون بٔدَِ ؟ 4

*ٕارا وكؽ ىف صست بٔو حاخة ، ل ٌس خعَؽ اًلِام هبا تيفسَ .

 ون ىف جممتؽ املسَمني ؟ػ ما بٔثص ُشا اًخـا5

يدرش ألمن وألمان واًصذاء واًسـاذت . هنغ اجملمتؽ ، ًو لوى ٍو *ثيدرش اجملحة واملوذت تني بٔفصاذ اجملمتؽ ، ًو

ػػػػ ارهص بٔمثةل ٕلًثازك بٔذاك ؿىل هفسم .

. بٔ ٕاىلَّ سبٔؾعََ ازلزوش اًىت فاثخَجلاًزمالء ، وفاثخَ تـغ ازلزوش ، و  *ٕارا مصط بٔحس

هلوذ ، ووخسث سمِاًل فلرًيا ، ًُس مـَ صئ ، بٔؾعََ اًيلوذ اًىت مـى . مـى *ارا اكن

ػػػػ ما حزاء املخلني اشلٍن ًـفون معن ػَمِم وحيس يون ؟

يرصه . سه هللا ًو *ًًؤ

 ( بٔمام اًـحازت كري اًعحَحة فامي ًبىٔت:×( بٔمام اًـحازت اًعحَحة ،وؿالمة )√ضؽ ؿالمة ) 

(   √ ألمن ىف اجملمتؽ .              )  اًياش ٕاىل ورش ػ ًؤذى اهدضاز إلًثاز تني1

(  √)                         ػ بٓثص ألهعاز املِاحٍصن ؿىل بٔهفسِم .2

 ) ثبٔدص ألدم (   (    ×)                                               ػ اًضح ًؤذى ٕاىل ثلسم ألدم .3

ا هعف اًـرش ملا سلى مباء املعص .ػ ساكت اًززوع م4 )اًـرش ملا ُسلى مباء املعص (   (   ×)                     لساُز

(   √حلة واًرتاتط .                   )   ػ اهدضاز إلًثاز تني اًياش ًؤذى ٕاىل ا5

ػػػػػ ختري :. 

 ػػ ألانهَة ػػ اًحزي (  إلًثازمن ظفاث املسمل :....... ) 

 ( احلة ون ًؤذى ٕاىل ........ ) اًـيف  ػػػ احللس  ػػػاًخـا

 ػػػػػ من ظفاث املسمل إلًثاز . ارهص الًٓة اًىصمية اًىت حصصسان ٕاىل ركل .

..............................................................................................................................................................
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مسزسة مسرصاظ الاتخسائَة اًلسمية

Mr / Mohamed Emad 

 ػ ابحلمكة واملوؾؼة احلس ية4

ص اًرشًف ؟ ص اًرشًف ؿَامئَ ٕاىل كري املسَمني ؟ ومب ٍمتزي ؿَامء ألُس ملارا ًحـر ألُس

متزيون ثسـة اًـمل ، حسن اخلَق ، اًلسزت ؿىل احلواز وإلكٌاع . *ًخـَميِم إلسالم ، ٍو

:. سخِي ازلؾوت ٕاىل هللاػػػػػ 

َو بَ اذْ )  ُُ ََّم  نَّ َزت
ّ
َِِّت ِِهَ بَْحَسُن ا يَِة َوَخاِذًُِْْم اِبً َِّم اِبًِْحمْكَِة َواًَْمْوِؾَؼِة اًَْحس َ ىَل َسِخِِي َزت

ّ
َو بَْؿمَلُ ُع ا ُُ ْؿمَلُ ِتَمْن َضيَّ َؾْن َسِخِهِلِ َو

ِْخَِسٍَن ) اِكُدوا ِتِمثِْي َما ُؾوِكْدُُتْ 125اِبًُْم ـَ ْن ؿَاكَْدُُتْ فَ
ّ

اِجصٍَِن ) ( َوا ُُتْ ًََُِو َذرْيٌ ٌَِعَّ َِ َوًَِِئْ َظرَبْ ِ َوَل 126ِت لَّ اِبَّللَّ
ّ
َك ا ( َواْظرِبْ َوَما َظرْبُ

ا ًَْمُىُصوَن ) ٍق ِممَّ َْ ْم َوَل ثَُم ِِف َض َزْن ؿََهَْيِ يُونَ 127ََتْ ٍَن ُهْ ُمْحس ِ ِ َّلَْوا َواشلَّ ٍَن اث ِ َ َمَؽ اشلَّ نَّ اَّللَّ
ّ
( ( ا

سخِي زتم ( : ذًيَ         ػػػ مـىن ) ابحلمكة ( : ابًلصبٓن وألسَوة احلىمي . ػػػ مـىن )

ػػػ مـىن ) املوؾؼة احلس ية ( : اًلول اًصكِق . 

ػػػ مـىن ) ميىصون ( : ًيوون اًرش وخيععون هل .

ػػػ مـىن ) اشلٍن اثلوا ( : بٔى جتيحوا اًىفص واملـعَة .

ث ؿىل ٔبفضي وخَ .ػػػ مـىن ) حمس يون ( : ًؤذون اًعاؿا

 اًيحيػػػ ُشٍ الآيث من سوزت 

) ظفاث ازلاؾى ٕاىل هللا (                      ػػػػ ما مـىن الآيث اًساتلة ؟

بٔن اشلى ًسؾو ٕاىل إلسالم ، جية بٔن ٍىون حىميًا ىف بٔفـاهل ، ًَيًا ىف بٔكواهل .*

ًإلسالم . حياوز اًياش ابًلكمة اًصكِلة املِشتة ، اًىت جس متَي كَوهبم

وجياذهلم ابًرباُني واحلجج اًواحضة .

*ًحني هللا ًصسوهل بٔن اًـلاة مبثي الاؾخساء اشلى وكؽ ؿىل املسَمني ،

و ذري ًإلوسان بًًٔضا ، ما مل ٍىن الاؾخساء ؿىل ازلٍن . وبٔن ظرب املسمل وؾفٍو ٔبفضي ؾيس هللا  ، ُو

وهجَ ٕاىل ؿسم اًضَق مبىصه ؛ ، وؿ رضوزت اًعرب والاس خـاهة ابهلل*ًحني هللا ٌَصسول  سم احلزن ؿىل اًاكفٍصن ٕان مل ًؤمٌوا ، ًو

 فاهلل سٌُرصٍ ؿَهيم ، ٔلن هللا مؽ املخلني واحملس يني .

*ؾيسما كذي املرشهون س َسان محزت زىض هللا ؾيَ مع اًصسول ظىل هللا ؿَََ وسمل ىف قزوت  ػػػػػػ ما سخة ىزول ُشٍ الآيث ؟

دصحوا بٔحضاءٍ من تعيَ ؛ فلضة زسول هللا ، وكصز بٔن ًًذلم مهنم ، فبٔمٍص هللا ابًعرب . بٔحس ، ومثَوا جبثخَ ، وبٔ 

ػػػػػػػ مارا هخـمل من ُشٍ الآيث ؟

 *ازلؾوت ٕاىل هللا حىون ابًلكمة اًعَحة ، وابًفـي احلىمي .

 *اًـيف ل ًوزل ٕال اًـيف ؛ شلكل بٔمص هللا زسوهل ابًـفو واًعرب .

يرصه .*هللا ًيرص ذؾوت احل سه ًو و ػ س ححاهَ ػ مؽ املخلني واحملس يني ًًؤ ق ، ُو

لس بٔمص ابحلمكة واملوؾؼة احلس ية وكس اجسمت حِاثَ ُكِا ابٔلذالق اًفاضةل حىت بٔزىن هللا  ػػػػػ اًصسول ذري ذاع ٕاىل هللا ، ًو

قٍ )     ؿَََ ىف اًلصبٓن اًىصمي تلوهل :. َُ ـَىل ُذ ًَ ََّم  ه
ّ

( َؾِؼميٍ  َوا

 ؟ اكف اًصسول ًسل ؿىل ؾفٍوموكف من مو ارهص ػػػػػػ 

و ىف كوثَ واهخعاٍز ، خفاظة ًشائَ :. " ايكوم ما ثؼيون بىٔن فاؿي بُٔي مىة اشلٍن ؿشتٍو وساذوا ىف إ  *موكفَ ًوم فذح مىة ُو

جمك الٓن " ؟ فلاًوا :" بٔد هصمي واجن ٔبد هصمي " فلال زسول هللا : " ارُحوا فبٔهُت اًعَلاء ًلس ؾفوث ؾيمك " .

( بٔمام اًـحازت كري اًعحَحة فامي ًبىٔت:×( بٔمام اًـحازت اًعحَحة ،وؿالمة )√ضؽ ؿالمة ) ػػػ ػ

(    √)          ػ احلمكة واحدة ىف اًخـامي مؽ ألؿساء .1
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(   ×)     ػ اًـفو ؾيس امللسزت من ظوز اًضـف .2

(    √)     ػ ألذش ؿىل ًس اًؼامل تـيف وكسوت .3

(    √)     ػ ًيرص هللا ػ س ححاهَ ػ اًاكػمني اًلَغ واًـافني ؾن اًياش .4

(    √)     ػ ازلؾوت ٕاىل هللا بٔساسِا حسن اخلَق واًلسزت ؿىل احلواز وإلكٌاع .5

(    ×)     ػ حِامن ذذي اًصسول مىة فاًَتا ؿاكة بَُِٔا .6

(    ×)     جلسال ابًىت ىه بٔحسن ذًَي ؿىل اًضـف .ػ ا7

(    √)     ػ اًـيف ل ًوزل ٕال اًـيف وؿىل املسمل ٔبن ًدسَح ابًعرب . 8

(     √)    ػ اًحزي واًضح ًؤذاين ٕاىل فساذ اجملمتؽ .9

(    √)     ػ ازلؾوت ٕاىل هللا حىون ابًلكمة اًعَحة وابًفـي احلىمي .11

(    ×)     وؾفٍو معن ػَمَ ذًَي ؿىل اًضـف واًخزارل .ػ ظرب املسمل 11

ػػػػ مارا حيسج ٕارا :. 

ػ اهدرش اًـيف تني اًياش ؟1

ضـف اجملمتؽ ،وجسوذ اًىصاَُة تني بٔفصاذٍ . * هٍص اًياش تـضِم تـًضا ، ًو

ػ مل ًعرب اًياش ؿىل تـضِم اًحـغ ؟2

م .*ًؤذى ركل ٕاىل اخلعام واًزناع ،وجسوذ اًىصاَُة تُهن

ػ جلبٔ املؼَوم ٕاىل اًلاىض ؟3

ـُش ىف بٔمن وسالم . *لظمبٔن املؼَوم ٕاىل ؿساةل اًلاىض ، ًو

 ػػػػػ هَف ثسؾو سمالءك ٕاىل : 

، ومن حصوِا فلس دصح ؾن إلسالم*بٔذؾوه ابحلمكة ، وبٔتني هلم بٔمهَهتا ، وبٔهنا زهن من بٔزاكن إلسالم ػ احملافؼة ؿىل اًعالت ؟1

 ا ًؤذًَ من حة اًياش ًحـضِم .َة اًخعسق وزواتَ ، وكميخَ ، وم*بٔتني هلم بٔمه اء ؟ػ اًـعف ؿىل اًفلص 2

*بٔتني هلم كمية احملافؼة ؿَهيا ، وبٔهنا مكل ٌَجمَؽ ، وبٔهنا بٔوضئت من بٔخَِم ، نام بٔن اًـحر هبا ًَحق ػ اًـياًة ابملصافق اًـامة ؟3

 اًرضز ابًياش وازلوةل .

( ابًلكمة اًعَحة........... ) ابًـيف ػػ ابلهخلام  ػػ  ختري :ػ ػػػ ازلؾوت ٕاىل هللا حىون

ػػ خاذل بَُِٔا ( سامح بَُِٔاػػػػ حِامن ذذي اًصسول مىة فاًَتا ........ ) ؿاكة بَُِٔا ػػ 

( اًلوتػػػػ اًـفو ؾيس امللسزت من ظوز ..........  ) اًضـف  ػػ اشلل ػػػ 

اًلكامث الٓثَة :. ػػػػػػ ضؽ ماكن اًيلط فامي ًبىٔت ما ًياس حَ من 

)  اًـيف   ػػػ  احلىمي ػػػ   اًعرب  ػػػ اًعَحة ( 

هللا  " ازلؾوت ٕاىل هللا حىون ابًلكمة ........... ، وابًفـي .......... ، واًـيف ل ًُوزل ٕال ........... ؛ شلكل بٔمص هللا زسوهل ػ ظىل

ؿَََ وسمل ػ ابًـفو و .............. . "

.......................................................................................................هَف ًسؾو املسمل ٕاىل ذٍن هللا ثـاىل ؟  ػػػػػػ

ًَِّ ِ ََ َ ِ َ ِ ُ
َّ َ َ

َ
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   : أكمل- 

بت قافلة الشام أستعد  - ى أقتر ألستقبال متاجرهم واستعد التجار حير

 . الختر والعطاء الفقراء لينالوا 

 " السيدة خديجة "نظرت  -
ى
بسبب الربــح الوفتر الذى دهشة إىل تجارتها ف

 . صىل هللا عليه وسلممحمد " عاد به 

 صىل هللا عليه وسلم " محمد بركة عاد به القافلة إىل الوفتر الذى الربــح أرجع ميرسة  -

" السحابة النر أظلت ىه  " خديجة" العجيبة النر حدث بها سيدته  -

 " . صىل هللا عليه وسلم  محمد 
 

   ( ضع عالمة√  ) ( أو عالمة: ) ×- 

اء  -  البيع والرسر
ى
 ( √)                                     . أظهر محمد براعة ومهارة ف

 ( √)                           . من عالمات نبوة محمد السحابة النر كانت تظله -

اؤه -  × ()     . كانت السلع النر بيعت من تجارة خديجة تكفى ثمن ما تم رسر

فكره الزواج صىل هللا عليه وسلم خديجة عرضت عىل محمد نفيسة خادمة السيدة  -

 ( √)                                                                    . من السيدة خديجة 

   : ى ى القوسير  -تختر اإلجابة الصحيحة مما بير

ي يا ميرسة عن كل ما حدث ، من المتحدث .........  -
 حدثنى

 . ورقة بن نوفل ( –أبوطالب  -السيدة خديجة )                                    

 (العودة  –احة الر  –) النوم     اإلياب معناها ........  -

 (غالم السيدة خديجة  –تاجر  –صديق لمحمد )          كان ميرسة ........  -

 

  الثالـــــثل ــــــــــالفص

" دوافـــــع األرتبـــــاط"    



 18   رسمي. أ –الفصل الدراسي األول  –الصف الخامس  –التربية الدينية اإلسالمية  
 

 

    رسمي. أ –الفصل الدراسي األول  –الصف الخامس  –التربية الدينية اإلسالمية     

 الفصل الثالث                               

عادت قافلة الشام و نهضت مكة ، و استعدت بيوت التجار الستقبال  -

تجارتهم ، و استعد الحمالون لنقل البضائع ، حتى الفقراء كانوا في 

 .ما سينالونه من خير و ربح التجارة انتظار 

 

عادت القافلة و سار محمد و ميسرة إلى دار خديجة ، و فتحت  -

 .خديجة مخازنها  ، و نظرت بدهشة إلى الربح الوفير و السلع الكثيرة 

أخبر ميسرة خديجة أن هذا الخير الكثير بسبب بركة محمد  ، و أن  -

و أن المشترين أقبلوا عليه  محمدا أظهر مهارة في البيع و الشراء ،

 (.المبتسم) يشترون منه لوجهه البشوش 

 

أخبر ميسرة خديجة عن عجيبة السماء ، فقد كان الجو حارا  ، أما  -

محمد فقد اظلت السماء ، فكانت تظله سحابة تنتقل معه حيث انتقلت 

 . القافلة حتى وصل إلى الشام 

 

لب خديجة ، و تمنت استقر كالم ميسرة عن محمد و صفاته في ق -

 . خديجة لو كان محمد زوجا لها لصفاته الكريمة 

أرسلت خديجة خادمة لها تُسمى نفيسة لتعرض على محمد فكرة   -

 . الزواج من السيدة خديجة 

 

إليها ( تبقدم ) عادت نفيسة إلى سيدتها خديجة مسرورا و تزف  -

 . الهدايا البشرى بموافقة محمد على الزواج منها فقدمت لها بعض 

 



 19   رسمي. أ –الفصل الدراسي األول  –الصف الخامس  –التربية الدينية اإلسالمية  
 

 

    رسمي. أ –الفصل الدراسي األول  –الصف الخامس  –التربية الدينية اإلسالمية     

 :أمام الجمل اآلتية (  ✕) أو عالمة (  ✔) ضع عالمة ( أ)

 .            )      (لم تنجب خديجة من زوجها األول عتيق بن عابد  -1

 .         )      ( تزوج خديجة من النباش بن زرارة لصفاته الكريمة  -2

 )      (    ( .  هالة و هند ) أنجبت خديجة من النباش ولدين هما  -3

 .   )      (كان العرب في الجاهلية ال يتعاملون بالربا في التجارة   -4

 .    )      (تولت خديجة التجارة بنفسها بعد موت زوجها و والدها  -5

 .           )      (لم يظهر محمد براعة و مهارة في البيع و الشراء  -6

 .                    )       ( اتصف محمد بين الناس بالصدق و األمانة -7

 .         )       (عرض ميسرة على محمد فكرة الزواج من خديجة  -8

 .          )       (كانت قافلة خديجة متجهة للتجارة في بالد الشام   -0

 ---------------------------------------------------------------------------

 :ة الصحيحة مما بين القوسين اختر اإلجاب( ب)

 . لخديجة...............................................النباش بن زرارة هو الزوج  -1

 (الثالث –الثاني  –األول )                                   

 .  ........................................................أنجبت خديجة من النباش  -2

 (ثالثة أوالد  –ولدين  –ولدا )                                            

 .مع محمد ......................أرسلت خديجة خادمها  -3

 (نادر  –عامر  –ميسرة )                                         

 ..................العجيبة التي رأها ميسرة في طريق القافلة هي  -4

 ( الشجرة –السحابة  –الناقة )                                            

 .على محمد الزواج من السيدة خديجة ...............................عرضت  -5

 (فاطمة  –نفيسة  –رقية )                                             
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    رسمي. أ –الفصل الدراسي األول  –الصف الخامس  –التربية الدينية اإلسالمية     

 :أكمل الجمل اآلتية ( ج) 

 .............................................ألول لخديجة هو الزوج ا  -1

 .............................................الزوج الثاني لخديجة هو  -2

 ...........................................................كانت خديجة تنفق من تجارتها على  -3

 .مع محمد في قافلة الشام ......................أرسلت خديجة خادمها  -4

 :أكمل الجمل اآلتية ( د)

 ...............................................اسم الولد األول لخديجة من النباش هو  -1

 .الستقبال تجارتهم ....................................حين اقتربت قافلة الشام استعد  -2

 . محمد ..........................................................القافلة الوفير إلى أرجع ميسرة ربح  -3

 ..............................................................العجيبة التي أخبرها ميسرة لخديجة هي  -4

 .ج منها لتعرض على محمد الزوا..........................أرسلت خديجة خادمتها  -5

 ..أجب (  هـ)

 لماذا تولت خديجة تجارتها بنفسها ؟ -1

- ................................................................................................................................................................................... 

 خديجة على الزواج من النباش بن زرارة ؟لماذا وافقت  -2

- ..................................................................................................................................................................................... 

 اقرا و أجب (  ه) 

عما حدث في الذهاب و اإلياب ، و ال تترك  حدثني يا ميسرة" 

 .... "  شيئا إال و أخبرتني به 

 من قائل هذه العبارة ؟   ( أ)

- ........................................................................................................................................................ 

 : اختر اإلجابة الصحيحة ( ب)

  ...............................................................: كان ميسرة  

 (االما لخديجة  –تاجرا مشهورا  –صديقا لمحمد )                          
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